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Nyckeltal för ett  
hållbart Eskilstuna

Antal avtal med Eskilstuna-el
(ger stöd till det lokala föreningslivet)

5 387

Avkastning på totalt kapital
Mål: > 6,2 %

6,5 %

Ökning av andel mottagna e-fakturor

21 %

Antal insamlade påsar  
för färgsortering

3 940 348 
Utsläpp energiproduktion 
fossil CO2 ton 

3 245
Andel förnyelsbara bränslen energiproduktion
Mål: > 99 % 

98,7 %
De nyckeltal som redovisas för personal, inköp och transporter i denna hållbarhetsredovisning avser vårt gemensamma driftbolag,  
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM). Övriga nyckeltal gäller Eskilstuna Energi & Miljö.

Läs mer på sidan 21

Läs mer på sidan 12

Läs mer på sidan 14

Läs mer på sidan 12

Läs mer på sidan 13

Läs mer på sidan 19
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Reningsgrad utgående avloppsvatten Ekeby 

97 | 96 | 59

Nöjd-kund-index
Mål: > 75 

75,5
Sjukfrånvaro
Mål: < 3 %

4,3 %

Ledarindex
Mål: > 3,2 av 4

3,02

Män  

74
Kvinnor  

26

Egenproducerad  
biogas ton

559
Medelavbrottstiden elnät minuter/kund och år
Mål: < 28

21,1

Anställda med utländsk härkomst

14,2 %

Procentandel anställda

  BOD* % Fosfor % Kväve %

Läs mer på sidan 14

Läs mer på sidan 18Läs mer på sidan 18

Läs mer på sidan 13

Läs mer på sidan 14

Läs mer på sidan 15
*Biochemical Oxygen Demand

Läs mer på sidan 16

Läs mer på sidan 18

(kommuninvånare med utländsk härkomst Eskilstuna och 
Strängnäs 32,5 %, 30/11-17)
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Eskilstuna år 2060.
En skolklass visas runt på muséet. De stannar vid utställ-
ningen om 2010-talet. Ett viktigt decennium, berättar guiden. 
Både för vår stad, för Sverige och världen. I september 2015 
antog FN:s medlemsländer Agenda 2030. På den tiden var det 
den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling 
som världens ledare någonsin antagit. Man kan säga att det 
var det globala startskottet för ett enormt förändringsarbete.

Men vi i Eskilstuna har alltid försökt att ligga långt fram när 
det gäller hållbarhet. Redan 2001 invigdes kraftvärmeverket 
som snabbt kom igång att värma en stor del av vår stads 
hushåll och lokaler med förnybar fjärrvärme. 2003 började 
 Eskilstuna Energi & Miljö att producera biogas och snart 
 kunde stadsbussarna tankas med biogas, vilket minimerade 
deras klimatpåverkan.

Guiden fortsätter med ett leende: 2011 var vår stad dessutom 
först i hela EU med att införa ett färgsorteringssystem för 
hushållssopor. Det var då en av de största miljösatsningarna  
i Eskilstunas historia. En annan viktig milstolpe är ReTuna  
som öppnades 2015 och då blev världens första återbruks-
galleria.

Alla hållbarhetsinsatser som gjordes, globalt och lokalt, har 
bidragit till att vår generation fått ärva ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta säger guiden. Ett samhälle där 
de grundläggande mänskliga rättigheterna gäller överallt och 
där alla människor kan tillgodose sina behov utan att tära på 
jordens ändliga resurser.
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Eskilstuna år 2017. 
I december presenterade Eskilstuna kommun visionen Vårt Eskilstuna 2030, där 
staden ska vara en global ledstjärna inom miljö och hållbarhet. Det gäller i allra 
högsta grad Eskilstuna Energi & Miljö. Vårt mål är att fortsätta vara ett föredöme 
när det gäller hållbarhet inom samtliga av våra affärsområden. Det här är vår 
första hållbarhetsredovisning och i samband med framtagandet har vi hämtat 
inspiration från de riktlinjer som finns beskrivna i det internationella ramverket för 
hållbarhetsredovisningar, GRI (Global Reporting Initiatives). 

Här kan du läsa om hur hållbarhet genomsyrar vårt arbete med att leverera 
samhällsnytta för nuvarande och kommande generationer.
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15 Nöjda medarbetare  
Vi prioriterar en god arbetsmiljö med 
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GENOMFÖRANDE OCH GLOBALTPARTNERSKAP
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Globala hållbarhetsmål  
Vi på Eskilstuna Energi & 
Miljö har inom ramen för vår 
kärnverksamhet möjlighet att 
aktivt bidra till sex av FN:s globala 
hållbarhetsmål.
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EL- OCH STADSNÄT

Så mycket mer än bara el
Tillgången till elektricitet är en service i samhället som 
bara måste fungera. Utan el stannar samhället. Det är 
vårt ansvar att se till att elen kommer fram till väggut-
taget hos våra kunder. Det är vi som sköter övervak-
ning, drift, utbyggnad och utveckling av Eskilstunas cirka 
180 mil elledningar.

I uppdraget ingår även att planera för framtidens ut-
byggnad av såväl el- som stadsnätet. Eskilstuna är 
ett tillväxtområde, vilket bland annat innebär att lokal 
hållbar elproduktion i alla storlekar är på frammarsch. 
Detta ställer nya krav på våra elnät och en viktig faktor 
är övergången till ”smarta nät” med modern teknik som 
automatiskt ser till att tillgången på el alltid motsvarar 
kundernas behov. Stadsnätets roll är avgörande för att 
lyckas med det smarta elnätet samtidigt som vi möjlig-
gör snabb och säker uppkoppling utifrån många olika 
behov i samhället.

VATTEN & AVLOPP

Rening av vatten i ett evigt kretslopp
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och är en förutsätt-
ning för allt liv. Det är vi som förser invånarna i Eskils-
tuna med det vatten som behövs dagligen, vilket är cirka 
200 liter per person. I totalt cirka 150 mil dricks- och 
spillvattenledningsnät, som vi underhåller, reparerar 
och bygger ut vid behov, levererar vi årligen runt nio 
miljoner m3 dricksvatten till tiotusentals vattenkranar 
samt avleder ungefär 16 miljoner m3 spillvatten till våra 
fem reningsverk för rening. Hyndevads laboratorium är 
Swedac-ackrediterat och utför kemiska och mikrobiolo-
giska analyser av t. ex. dricksvatten, avloppsvatten och 
badvatten. 

ENERGI

Energi som invånarna och miljön mår bra av
Genom åren har vi arbetat för att ge så många som 
möjligt tillgång till pålitlig, bekväm och skonsam fjärr-
värme. För att skydda miljön fokuserar vi på hur värmen 
genereras och vilka bränslen som används. Vi använder 
nästintill 100 % förnybara bränslen, såsom träflis och 
bark, i vårt kraftvärmeverk som förutom värme även 
producerar el.

Vi erbjuder miljöanpassad fjärrkyla till industrier, kontor 
och butiker i Eskilstuna. På Ekeby reningsverk framstäl-
ler vi biogas genom att röta matavfall (bioslurry) och 
avloppsslam. Vår biogas täcker idag ungefär en tredjedel 
av biogasbehovet i kommunen. Resterande del köps in.

Optimal nytta till minimal miljöpåverkan
Eskilstuna Energi & Miljö AB (EEM) har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga 
verksamheter inom energi- och miljöområdet som levererar optimal nytta till kunder 
och invånare med minimal miljöpåverkan. Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, 
Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden 
understöds av stödfunktionerna Service och Stab.

För att framgångsrikt kunna fortsätta erbjuda dessa samhällsbärande funktioner även 
i framtiden har vi startat Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) – ett gemensamt 
driftbolag med ansvar för att driva och utveckla EEM:s och SEVAB Strängnäs Energi ABs  
verksamheter och anläggningar.

Affärsområden

Träflis & Bark

 Förnybart

 Återvunnen energi

 Fossilt

 Övrigt

Eskilstuna år 2060. 
Museiguiden gör en svepande gest 
mot en modell av kraftvärmeverket, som 
det såg ut 2017. Nu vill jag att ni tar ett djupt 
andetag, säger han till barnen. Sedan kraftvärmeverket 
byggdes år 2001 är luften i Eskilstuna renare än den var tidigare. Det kan vi till 
stor del tacka utbyggnaden av fjärrvärme för.

Bränslemix kraftvärmeverket 2017
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ÅTERVINNING

Återvinning som alla vinner på
I begreppet återvinning ryms affärsområdets hela upp-
drag som är att samla in och ta emot avfall från  invånare 
och verksamheter och omvandla det till nya resurser. Vi 
har valt att ligga i framkant när det gäller återvinning. 
Eskilstuna var först i världen med att erbjuda färgsorte-
ring av sju olika materialslag till villor. Samma system har 
nyligen införts i Strängnäs. Tjänsten är möjlig tack vare en 
unik sorteringsmaskin på Lilla Nyby återvinningscentral i 
Eskilstuna. Sorteringsmaskinen har en optisk läsare som 
separerar avfallet utifrån färgen på påsarna.

I Eskilstuna driver vi ReTuna Återbruksgalleria, som är 
 Sveriges första shoppinggalleria för återbruk av förbru-
kade saker. Gallerian belönades 2015 med priset som 
Årets Förebyggare vid Swedish Recycling Award, en årlig 
gala som premierar ”lysande innovationer inom miljö-
området”. 

 

MARKNAD & FÖRSÄLJNING

Elhandel med kundernas bästa i fokus
Idag har vi en fri elmarknad i Sverige. Det betyder att 
invånarna i Eskilstuna kan välja vilket elhandelsbolag de 
vill köpa sin el ifrån. Vi erbjuder våra kunder en rad olika 
elavtal. Vårt premiumavtal är Eskilstuna-el, som vi produ-
cerar själva av förnybara bränslen i vårt kraftvärme verk. 
Förutom dessa avtal har vi en rad andra elavtal som låter 
kunderna välja mellan fast eller rörligt pris eller en kombi-
nation av båda.

Daglig dialog med kunder och medborgare
Marknad & Försäljnings uppdrag är att ta hand om våra 
kunder inom såväl monopolverksamhet som konkurrens-
utsatt verksamhet. För att göra detta så effektivt som 
möjligt är affärsområdet, utöver Krafthandel, uppdelat i 
tre specialiserade avdelningar: Försäljning,  Kommunikation 
och Kundservice. Avdelningarna kompletterar varandra 
och jobbar tätt ihop med att formulera och föra ut vårt 
budskap och erbjudanden samt med att ta hand om våra 
befintliga och nya kunder.

 

ESEM ägs av EEM och SEVAB, som i sin tur ägs av Eskilstuna Kom-
munföretag* och Strängnäs kommun. EEM och SEVAB äger varumär-
kena EEM och SEVAB samt anläggningar och distributionsnät för el, 
fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, vatten, avlopp, återvinning och stadsnät. 
EEM och SEVAB äger också ett gemensamt elhandelsbolag för inköp 
och försäljning av el. All personal från ägarbolagen har flyttats till det 
gemensamma driftbolaget ESEM.

* I Eskilstuna Kommunföretag ingår dotterbolagen Eskilstuna Energi 
& Miljö, Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Jernmanufaktur, 
Eskilstuna Logistik och Etablering samt Destination Eskilstuna.



Vision ESEM

Vi skapar  
hållbart värde  

i allt vi gör.

Vision och affärsidé EEM

Ett föredöme  
och en inspirations källa 
inom energi och miljö.  

Vi skapar hållbar sam hälls-
nytta för nuvarande och 
kommande generationer.
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Strategiska mål gemensamt med vårt driftbolag ESEM

• Hållbar utveckling
Vi ska bedriva en långsiktigt hållbar och konkur-
renskraftig verksamhet, med ansvartagande för 
miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter, till 
största nytta för ägarna, kunderna och invånarna.

• Nöjda medarbetare
Vi ska ha en god arbetsmiljö med möjlighet till 
 stimulerande arbetsuppgifter och utveckling. Vi har 
ett uppskattande förhållningssätt med gemensamma 
kärnvärden, där vi visar respekt och har tolerans 
på vår arbetsplats. Vi tar tillvara på och tar lärdom 
av våra erfarenheter för att nå mål på individ-, 
grupp- och organisationsnivå. Vi har nolltolerans mot 
 arbetsrelaterade olyckor och ohälsa.

• Nöjda kunder
Vi ska uppfylla våra kunders behov och förväntningar 
i både möte och leverans. Vi håller en hög nivå på 
kundnöjdhet genom bland annat gott bemötande, 
kvalitet i leverans, relevant utbud av produkter och 
tjänster, prisvärdhet samt förbättrad klagomålshan-
tering och återkoppling.

• Långsiktig avkastning
Vi ska genomföra effektivisering och realisering 
av synergier genom samordning av drift. Ansvars-
tagande medarbetare leder till att vi tillsammans 
förbättrar och utvecklar våra arbetssätt. En drivkraft 
i bolaget är att vi tillsammans, stödfunktioner och 
affärsområden, effektiviserar våra arbetssätt. Däri-
genom skapar vi en hållbar ekonomisk utveckling.

Våra fyra strategiska mål ligger till grund för allt arbete med de prioriterade hållbar-
hets frågorna. Det miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektivet finns med i våra 
processer och vägs in i framtagandet av strategier.

Det här är hållbarhet 
för oss

Eskilstuna år 2060. 
För jättelänge sedan, fortsätter museiguiden med sin allra bästa 

sagoberättarröst, närmare bestämt 2015, lanserades Eskilstuna-el. Idag 
tar vi det för givet, men då var det verkligen nytänkande. Det var ett 

el-avtal som snabbt ökade i popularitet eftersom kunderna erbjöds 
100 % förnybar och Eskilstunaproducerad el från kraftvärmeverket, 

samtidigt som de fick välja vilken lokal förening som EEM skulle 
stötta. Inte så konstigt att avtalet är lika populärt idag.

11
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Hållbar utveckling

Ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande
Vi renar vatten, tar hand om avfall och levererar förnyelsebar värme och el till våra 
kunder. Vårt ansvar att värna om hållbarhet och den cirkulära ekonomin är betydande 
och vårt uppdrag är starkt förenat med dessa frågor. Stort fokus ligger på den yttre 
miljön och vår roll är att verka för en minskad miljöbelastning varför vi strävar efter att 
ha en fossilfri energiproduktion 2020. Ett aktivt miljöarbete är därför en viktig del inom 
samtliga av EEMs verksamheter.

Fossilfri energiproduktion 2020 
Vår största klimatpåverkan kommer från produktionen 
av värme. Vårt mål är en fossilfri energiproduktion  
senast 2020. Vi arbetar därför strategiskt med vår 
bränslemix och strävar efter att använda så lite fossila 
bränslen som möjligt. Vår bränslemix uppgick 2017 till 
98,7 % förnyelsebara bränslen vilket var mycket nära 
vårt mål om 99 %. Under 2018 kommer vi att upprätta 
vårt första klimatbokslut, för att bättre kunna redovisa 
vår totala klimatpåverkan sett till hela energisystemet, 
inklusive transporter. 

Trend andel fossilfri energiproduktion i kraftvärmeverket

2017 2016 2015

98,7 % 98,9 % 99,8 %

 
Haveri i biopanna i februari med oljeeldning som följd under en 
begränsad tid bidrog till att vi inte nådde målet om 99 %. 
 

Utsläpp koldioxid (CO2) 2017 från vår energiproduktion

3 245ton 16,7kg
fossil CO2 CO2/kWh

 
Värdet för CO2/kWh är preliminärt och kan komma att ändras. Beräk-
ningen är gjord enligt Värmemarknadskommitténs rekommendatio-
ner, vilket innebär att även biobränslen belastas med utsläpp av CO2 
till följd av transporter och tillverkning.

Systematiskt miljöarbete
ISO 14001 är ett viktigt verktyg för vårt miljöarbete och 
fokus ligger på att arbeta med ständiga förbättringar. 
Vi driver ett aktivt förbättringsarbete som fokuserar på 
bättre anläggningar, bättre teknik, mindre utsläpp och 

en effektivare kontroll. På vårt intranät finns policies, 
mål, processer och rutiner tillgängliga för alla anställda.

Vår miljöpolicy hjälper oss att arbeta strategiskt med att 
minska och förebygga vår miljöpåverkan till luft, mark 
och vatten. Interna revisioner är ett effektivt verktyg 
för att säkerställa att vi uppfyller gällande lagkrav men 
också för att följa upp hur väl våra policies, processer 
och rutiner är implementerade i verksamheten. Under 
2017 har sju interna revisioner genomförts. Utöver detta, 
utvärderar samtliga affärsområden och våra hållbar-
hetskommittéer våra policies en gång om året, enligt en 
särskild checklista. Resultatet rapporteras till koncern-
ledningen som beslutar om eventuella förändringar. 

Vid arbetsplatsträffarna följs respektive affärsområdes 
hållbarhetsarbete upp och redovisas för medarbetarna.

Tillståndspliktiga verksamheter
Kraftvärmeverket, våra tre panncentraler, Lilla Nyby 
återvinningscentral och Ekeby reningsverk är alla till-
ståndspliktiga enligt Miljöbalken. Tillstånden innehåller 
villkor för ex. utsläpp till luft och vatten samt förvaring 
och hantering av kemikalier. För varje anmälnings- och 
tillståndspliktig anläggning finns ett program som 
 beskriver de egenkontroller som genomförs, med syfte 
att minska vår miljöpåverkan.

Hållbara transporter
För att bidra till att nå våra mål avseende miljö och sä-
kerhet har vi en fordonsstrategi, som reviderades och 
 beslutades under 2017. Den tydliggör vår strategi avseende 
miljö, säkerhet och livslängd på fordon. Vår strävan är att 
alla personbilar som nyanskaffas ska vara klassade som 
miljöfordon. I samband med inköp ställer vi också höga 
säkerhetskrav. 
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Totalt för vår fordonsflotta kör vi på cirka 65 % förnyelse-
bara bränslen. Vi har också fem elbilar.

Tyngre fordon till exempel renhållnings- och entreprenad-
fordon körs i huvudsak på biodiesel (HVO) eller biogas, 
där vi nu är på god väg att helt fasa ut diesel. Tankning 
av biodiesel (HVO) sker på egna tankställen. Nästa steg 
är att i större grad byta ut fossila bränslen till förnybara 
för våra lätta fordon och personbilar. 

Från vårt insamlade matavfall tillverkar vi bioslurry som 
tillsammans med avloppsslam används för att producera 
biogas. Under 2017 motsvarade vår egen biogasproduk-
tion om 559 ton ca 840 000 liter bensin. Dessutom leve-
rerade vi bioslurry till andra kommuner som producerade 
biogas motsvarande 705 ton.

Hållbara upphandlingar och leverantörskedjor 
ESEM gör årligen inköp för 600 MSEK, exklusive bränsle 
och har cirka 1500 leverantörer. Vår inköpsverksamhet 
ska bedrivas på sådant sätt att det stödjer bolagets 
 vision, affärsidé och övergripande mål. Det innebär 
bland annat att vid inköp av varor, tjänster och entre-
prenader ska hänsyn tas till miljöpåverkan från dessa 
samt till leverantörernas miljöarbete. Vi tillämpar kom-
munernas regler och riktlinjer vid upphandling och med-
verkar i kommunernas upphandlingar där så är möjligt. 
Detta för att minska kostnaderna och maximera nyttan. 
Därmed ska upphandling vara ett strategiskt verktyg för 
att uppnå bolagets och dess ägares mål.

I samordnade upphandlingar ställs miljömässiga, sociala, 
etiska och arbetsrättsliga krav. Under 2017 har ESEM 
deltagit i fyra samordnade upphandlingar med ägare 
och/eller systerbolag. Avrop görs även på ramavtal som 
tillhandahålls av inköpscentraler som exempelvis Sinfra 
(Energibranschen inköpscentral). Sinfra ställer krav på 
och följer upp att leverantörer tar ansvar för sina pro-
dukter miljömässigt, etiskt och socialt, hela vägen från 
framställande till slutanvändning. 

Under 2017 har vi tagit fram en uppförandekod för våra 
leverantörer som vi kommer att implementera i verk-
samheten under 2018. Vi arbetar också strategiskt med 
digitalisering av inköpsprocessen, exempelvis digitalise-
ring av orderläggning. 

2017 steg andelen elektroniska fakturor inom ESEM med 
21 % jämfört med 2016. Nu uppgår andelen mottagna 
elektroniska fakturor till 67 %.

HVO

 53,2 % HVO

 32,8 % Diesel

 11,9 % Biogas

 2,1 % Bensin

 
15-årsjubileum som 

ISO 14 001-certifierade 
Vår koncernledning bestämde 

sig tidigt för att ligga i framkant när 
det gäller miljö. Redan i december 2002 
certifierades EEM enligt ISO 14001 och 

det innebär att vi haft vårt miljölednings-
system i över femton år. Varje år granskas 
vårt verksamhetssystem av extern part. 

Den senaste externa revisionen ge-
nomfördes i november 2017 med 

ett gott resultat.

Bränslefördelning fordonsflottan 2017.
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Utfärdare av miljödiplom
Vi är godkända utfärdare enligt standarden Svensk 
Miljöbas och hjälper sedan 2012 företag, organisationer 
och evenemang med utbildning, handledningsmaterial 
och konsultation för att bli miljödiplomerade. Modellen 
bygger på grundprinciperna i ISO 14001 och EMAS och 
är anpassad för små och medelstora företag. Miljödiplo-
mering är därmed ett enklare sätt för att komma igång 
med ett strukturerat miljöarbete. 

Miljödiplomerade företag och event 2017
Under 2017 har följande nio företag och två kommunala 
förvaltningar miljödiplomerats: City Hotell, Destination 
Eskilstuna, Munktell Science Park, RMS Lagerinredningar, 
Sörmlands travsällskap, Parken Zoo, Stahreboleget, 
Proofeel och YMR Kommunikation. Dessutom miljödiplo-
merades följande event: Eskilstuna Springpride, Eskilstuna 
Inspirerar, Torshälla 700 år och Eskilstuna Näringsliv.

Läs mer på svenskmiljobas.se

Du väljer förening 
Det är du som tecknar elavtalet Eskilstuna-el som väljer 
vilken av de ca 40 föreningar inom både idrott och kul-
tur som vi ska stödja. Elen är 100 % förnybar och produ-
ceras lokalt i kraftvärmeverket i Eskilstuna. Under 2017 
delades ca 260 000 kr ut till föreningarna.

Information tillgänglig för alla
Vi har alltid som mål att informationen om oss ska vara 
tillgänglig för alla och anpassar också vår kommunika-
tion till de personer som har en synnedsättning. Under 
2018 kommer vi fortsätta vårt arbete med att erbjuda 
flera språk till våra kunder. På eem.se/translate kan du 
få information om oss på ditt språk.

Förnyelsetakt
Förnyelsetakt är ett mått på genomsnittligt utbyte av 
dricks- och spillvattenledningar i relation till den totala 
längden. Enligt rekommendationen från branschorganisa-
tionen Svenskt Vatten betecknas en förnyelsetakt på  
>0,7 % för dricks- och >0,6 % för spillvattenledningsnät 
som bra (uthållig). Vårt femåriga medelvärde för dricks-
vatten uppgår till 0,35 % och för spillvatten är mot-
svarande siffra 0,18 %.

Trots en investeringsvolym på ca 36 Mkr per år i genom-
snitt ligger förnyelsetakten inte på de, av branschorga-
nisationen, rekommenderade nivåer. Det är främst två 
orsaker som ligger till grund för detta, dels en hög ex-
ploateringstakt och behov av utbyggnad av nya ledningar 
och dels begränsning i personella och ekonomiska resur-
ser för att tillfredsställa behov av både nybyggnation och 
förnyelse. Förnyelsetakten ligger dock på ungefär samma 
nivå som i andra jämförbara kommuner. Vårt mål är att 
successivt höja förnyelsetakten på dricks- och spillvat-
tennätet till 0,4 resp. 0,3 %.

Jämställdhet och mångfald
Vi värdesätter mångfald i vår verksamhet och har noll-
tolerans mot kränkande särbehandling. 

Vi tar en aktiv roll för att stödja kommunen i att skapa 
nya arbetstillfällen. Vi samarbetar exempelvis med AMA, 
Kommunens resursenhet för Aktivitet, Motivation och 
Arbete, för att hjälpa personer som har varit långtidsar-
betslösa, är i behov av rehabilitering eller har en funk-
tionsnedsättning till en meningsfull sysselsättning. 

Vår långsiktiga strävan är att spegla mångfalden som 
finns i de två kommuner där vi lever och verkar, dvs 
Strängnäs och Eskilstuna. Vi arbetar därför strategiskt 
vid rekrytering för att öka mångfalden och jämställd-
heten. Vi riktar alltid våra rekryteringsannonser mot det 
för tjänsten underrepresenterade könet. Det är ett av 
våra initiativ 2017 för att bidra till att uppfylla Eskilstuna 
kommuns mål om att vara den mest jämställda kommu-
nen i Sverige.

Under 2017 har vi tagit fram en reviderad plan för jäm-
ställdhet som inkluderar vårt arbete för att öka mång-
falden där en tydlig och effektiv strategi ska leda oss 
närmare våra mål.

Andel anställda kvinnor och män ESEM

Kvinnor Män

2017 26 % 74 %

2016 25 % 75 %

2015 23 % 77 %

Medianlön kvinnor jämfört med män ESEM
2017 2016

104 103

Våra kvinnliga medarbetare har en något högre medianlön 

än männen.

Åldersfördelning anställda ESEM
<30 år 30-49 år >50 år

2017 10 % 45 % 45 %

Andel anställda med utländsk härkomst ESEM
2017 2016 2015

14,2 % 14,0 % 12,9 %
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God arbetsmiljö, stimulerande uppgifter  
och personlig utveckling
Vi har bestämt oss för att vara en av Mälardalens mest attraktiva arbetsgivare. Därför 
prioriterar vi en god arbetsmiljö med möjlighet till stimulerande arbetsuppgifter och 
utveckling. Som stöd i vår vardag utgår vi från våra gemensamma kärnvärden, Nära, 
Modiga, Schyssta och Pålitliga. För oss är det viktigt att ta tillvara och lära oss av 
våra erfarenheter för att nå mål på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi har 
nolltolerans mot arbetsrelaterade olyckor och ohälsa, kränkande särbehandling och 
sexuella trakasserier. 

Vår arbetsmiljöpolicy, jämställdhetsplan, policy mot krän-
kande särbehandling och vår plan för en ökad mångfald 
är viktiga plattformar för oss och är de dokument som 
styr och guidar oss i vårt strategiska och övergripande 
arbete. Vår alkohol- och drogpolicy beskriver hur vi 
 arbetar aktivt och förebyggande för att säkerställa en 
god arbetsmiljö utan alkohol och droger. 

I samband med de interna revisioner vi genomför av vårt 
verksamhetssystem följer vi upp hur väl våra policies och 
styrdokument är implementerade i verksamheten. Utö-
ver detta, utvärderar affärsområdena och hållbarhets-
kommittéerna dessa en gång om året, enligt en särskild 
checklista. Resultatet rapporteras till koncernledningen 
som beslutar om eventuella förändringar. 

Vi har en förteckning över den miljö- och arbetsmiljö-
lagstiftning som vi berörs av. Våra hållbarhetskom-
mittéer kontrollerar varje år att vi följer lagstiftningen 
samt bevakar även de förändringar som sker. Resultatet 
rapporteras till koncernledningen. 

På vårt intranät beskriver vi hur vi arbetar med vårt sys-
tematiska arbetsmiljöarbete. När vi hyr in personal eller 
anlitar entreprenörer ska de följa våra krav och rutiner 
vi har för en säker och trygg arbetsplats. Skyddsronder 
genomförs och följs upp löpande under året. 

Säkra, trygga och välmående medarbetare
Vi lägger stort fokus på det förebyggande arbetet som 
bland annat bidrar till att minska antalet incidenter, och 
främjar en god och välmående arbetsplats. Det gäller 
både för våra egna medarbetare samt våra entrepre-
nörer. Vi erbjuder våra medarbetare hälsoundersök-
ningar, ergonomigenomgångar, frisksvårdsbidrag och en 
friskvårdstimme per vecka. 

Sjukfrånvaro ESEM (mål < 3 %) 

2017 2016 2015

4,3 % 3,8 % 3,3 %

 
Den ökning avseende sjukfrånvaro som vi kan se på 
ESEM under de senaste tre åren speglar bilden i stort 
på svensk arbetsmarknad. Den generella ökningen hos 
oss ligger främst kopplad till fysisk problematik. För att 
komma till rätta med situationen arbetar vi på ESEM 
aktivt med proaktiva insatser samt uppföljning av kort-
tidsfrånvaro och tidiga rehabiliteringsinsatser.

Nöjda medarbetare

Eskilstuna år 2060. 
Vad är det där för papper med en fjäril på? 

Frågar ett av barnen. Det är en presentation av 
miljödiplomeringen, svarar museiguiden. Redan 2012 började 

Eskilstuna Energi & Miljö att miljödiplomera både verksamheter och 
event. Det bidrar till ett mer strukturerat miljöarbete.



Aktivt arbete för att minimera risken för olyckor
Vi genomför riskbedömningar vid alla våra anläggningar 
för att minimera risken för olyckor. Uppföljning av inträf-
fade incidenter sker regelbundet av våra lokala hållbar-
hetskommittéer som beslutar om åtgärder tillsammans 
med ansvarig chef och skyddsombud.

Vi använder oss av ENIA, som är Energiföretagens 
avvikelse system, för rapportering av riskobservationer, 
tillbud, olyckor, färdolycksfall, förbättringsförslag samt 
observationer inom miljö, kvalitet och säkerhet. ENIA är 
tillgängligt för alla medarbetare. De händelser som in-
träffar för den personal som vi hyr in eller de händelser 
som inträffar för de entreprenörer vi anlitar, rapporteras 
också i ENIA. 

I samband med allvarliga tillbud eller allvarliga olyckor 
sker även rapportering till Arbetsmiljöverket. Under 2017 
har en olycka rapporterats till myndigheten. 

Antal arbetsrelaterade olyckor ESEM
Målet 2017 var en miskning med 20 % jämfört med 2016

Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro

2017 6 49

2016 3 50
 
Vårt arbete för att få fler medarbetare att rapportera in 
olyckor har i stor grad bidragit till att vi har fått in fler 
rapporter och därmed har mörkertalet minskats.

Medarbetarundersökningar minst två gånger om året 
För att kunna erbjuda våra medarbetare stimulerande 
arbetsuppgifter och en individuell utveckling är det vik-
tigt att förstå hur de uppfattar sin arbetsplats, vad de 
uppskattar, vad de saknar och vad som kan förbättras. 
Minst två gånger per år genomför vi därför medarbetar-
undersökningar, s k Tempmätningar. Undersökningarna 

består av sju frågor som exempelvis handlar om upplevd 
kompetens, arbetsbelastning, stöd från chefen och 
kännedom om avdelningens mål. Som exempel från våra 
Tempmätningar ser vi att arbetsklimatet får betyget 2,96 
av 4 möjliga. Motsvarande siffra för hur medarbetaren 
uppfattar stöd från närmaste chef är 3,02 (ledarindex). 
Vårt mål är att få betyget 3,2 eller bättre på alla frågor. 
Utifrån Tempmätningarna upprättar varje avdelning en 
handlingsplan med aktiviteter som regelbundet följs upp. 

Fokus på kompetensutveckling
Medarbetarna ska kunna växa och utvecklas hos oss, 
därför jobbar vi aktivt med att erbjuda våra medarbetare 
möjligheten att byta tjänst internt och att vidareutveckla 
sig inom många olika områden. Det kan vara teknik-
utbildningar eller kurser inom ledarskapsutveckling. Vi 
genomför regelbundet kompetenskartläggningar och det 
individuella kompetensbehovet identifieras exempelvis 
vid de årliga medarbetarsamtalen. 

Nya kärnvärden 2017
Under första halvåret 2017 genomfördes det omfattande 
arbetet med att ta fram våra nya kärnvärden; Nära, 
Modiga, Schyssta och Pålitliga. Arbetet har gjorts i en 
inkluderande process och involverat alla delar av före-
taget. Kunder och medias bild av oss har kartlagts. Med 
enkäter, djupintervjuer och workshops med medarbe-
tare på alla nivåer i företaget, har bakgrundsfakta som 
rör upplevelsen av företaget och vilka krav som kommer 
ställas på oss inför framtiden samlats in. Det samman-
tagna underlaget har sedan bearbetats och legat till 
grund för framtagande och beslut om våra nya kärnvär-
den. Under hösten har sedan arbetet påbörjats, för att 
fortsätta framåt under 2018, med att implementera de 
nya kärnvärdena i hela företaget och få dessa att leva.

16

Eskilstuna år 2060. 
Det låter som rena stenåldern, men faktum är att så sent som 2017 var 
mäns våld mot kvinnor ett utbrett problem. Men tack vare en global 
ansträngning mot slutet av 2010-talet vändes den trenden. Projekt 
Kvinnofrid på EEM 2017, är bara ett av många exempel på den typen 
av viktiga utbildningsinsatser. På så sätt lades grunden till att 
kvinnor och män nu lever jämställt och i trygghet. Är inte det 
en självklarhet? frågar ett av barnen. Jo, det kan man tycka, 
suckar museiguiden.
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Kärnvärden ESEM

Nära  Modiga
Schyssta  Pålitliga 

 
Ledstjärnan för en fungerande vardag

ESEMs fyra kärnvärden kompletterar varandra och 
tillsammans bidrar de till att vi blir ett bättre  
företag för samhället, miljön, kunderna och 

oss som arbetar här. De beskriver ett  
önskat läge och hur vi vill att vår  

omvärld ska uppfatta oss.
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Nöjda kunder

Kundnöjdhet i möte och leverans
På EEM uppfyller vi våra kunders behov och förvänt-
ningar i både möte och leverans, tack vare professio-
nalitet, transparens och enkelhet. Vi håller en hög nivå 
på kundnöjdheten genom bland annat gott bemötande, 
kvalitet i leverans, relevant utbud av produkter och 
tjänster och prisvärdhet. Synpunkter från kunderna 
utgör ett viktigt underlag för vårt förbättringsarbete. 
Dessa hanteras systematiskt och lämnas till ansvarig 
avdelning för åtgärd. 

Vartannat år genomför vi kundundersökningar (NKI) 
för att utvärdera den egna verksamheten och därmed 
kunna förbättra kundrelationerna. Det handlar om att 
förstå kundens behov och förväntningar.

NKI 75,5 = Mycket väl godkänt
Vi använder ett sammanvägt index från tio av frågorna 
i NKI-undersökningen för att mäta kundnöjdheten 
och 2017 nådde vi index 75,5 jämfört med index 73,50 
2015. Ett nöjdhetsindex över 75 räknas som Mycket väl 
 godkänt. 

78 % av samtalen från kund besvarades inom två minuter.

Digitalisering
Den digitala transformationen är viktig för oss för att 
kunden ska få bästa möjliga service och närhet. Samti-
digt ser vi i våra kundundersökningar att över 80 % av 
våra kunder helst vill kontakta oss via telefon. Digitali-
sering och det mänskliga mötet måste därför gå hand i 
hand. Digitalisering ger oss också möjlighet att effekti-
visera våra processer genom högre grad av automation. 

Vädersäkring av elnät
För att minimera risken för längre elavbrott arbetar vi 
successivt med att vädersäkra våra elledningar. Detta är 
en viktig åtgärd för att minska medelavbrottstiden för 
våra kunder. Under 2017 uppgick medeltidsavbrottstiden 
till 21,1 min/kund. Vårt mål var < 28 min. per kund och år.



19

Långsiktig avkastning

Effektivisering och realisering av synergier
Bolaget ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsik-
tigt hållbara principer. Det innebär att arbeta långsiktigt 
på marknadsmässiga villkor för att minska kommunens 
risktagande som ägare bl.a. utifrån vår Finanspolicy 
som ger riktlinjer för hantering av lån. Tillämpningen 
av finanspolicyn följs upp i samband med tertialbok-
slut och rapporteras till styrelsen. Genom ett ständigt 
förbättrings- och effektiviseringsarbete, en avvägd 
investeringspolitik samt marknadsmässig prissättning 
skapa möjligheter för ägarbolagen att leverera en rimlig 
långsiktig avkastning/ett rimligt långsiktigt resultat till 
kommunerna som ägare.

ESEM samordnar drift för att uppnå effektivisering och 
realisering av synergier. En drivkraft i bolaget är att vi 
tillsammans, stödfunktioner och affärsområden, effek-
tiviserar våra arbetssätt. Vi samarbetar med kommu-
nens övriga bolag och förvaltningar för att behålla våra 
låga taxor och bidra till en ekonomi i balans. En sund 
ekonomi är av avgörande betydelse för att vi ska lyckas 
med detta. Därigenom skapar vi en hållbar ekonomisk 
utveckling, som möjliggör långsiktiga investeringar i 
infrastruktur med nytta för samhållet såväl miljömässigt 
som socialt.

Som diagrammen visar har 2017 varit ett mycket gynn-
samt år för EEM-koncernen. Efter en lång rad år med 
mycket goda resultat har vi för 2017 lyckats leverera ett 
rekordresultat. Vi kan därmed återigen lämna utdelning 
till kommunbolagskoncernen och bidra positivt till kom-
munens ekonomi.

Investeringstakten är fortsatt hög och investeringarna 
väntas öka under de närmaste åren. När kommunen 
växer och utvecklas är EEMs nyttigheter en viktig del för 
att vardagen ska fungera för både kommuninvånare och 
företag.

Affärsplan Eskilstuna
Avsikten med kommunens Affärsplan Eskilstuna är att 
forma en gemensam strategi för näringslivsutvecklingen 
i regionen. Gemensamma mål och en framtidsvision som 
alla berörda parter kan ställa sig bakom lägger grunden 
för genomförandet.

Vi är med och samarbetar med kommunen för AFfärs-
plan Eskilstuna som är ett unikt och nytt sätt att till-
sammans arbeta med samhälls- och näringslivsutveck-
ling. Projektet har grundats med utgångspunkt från att 
alla; näringslivet, kommunen, andra organisationer och 
invånarna har allt att vinna och inget att förlora, på att 
samverka för ett starkt lokalt näringsliv. Under 2015 
gick 17 ledande aktörer samman i en avsiktsförklaring 
kring Affärsplan Eskilstuna med målsättningen att för-
bättra företagsklimatet och samsynen inom strategiska 
områden samt öka tillväxten i näringslivet, skapa fler 
arbetstillfällen och arbeta för en mer attraktiv stad och 
landsbygd. 

Resultatutveckling (MSEK)

Soliditet (%)

Avkastning på totalt kapital (%)

Nettoomsättning exkl punktskatter (MSEK)

Investeringar (MSEK)
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På EEM leder vi hellre utvecklingen än följer den. Vi ligger långt fram inom flera 
områden. I vårt dagliga arbete för att skapa hållbar samhällsnytta för nuvarande  
och kommande generationer, finns det flera goda exempel som är värda att lyfta 
fram. På detta och nästkommande uppslag presenterar vi Färgsortering, ReTuna  
och Eco Friends, tre hållbarhetsinsatser som vi på EEM är väldigt stolta över.

Återvinning,  
upcycling* och  
framtidstro

Eskilstuna år 2060. 
Museiguiden gör en dramatisk gest mot en 43 år 

gammal soptunna i transparent plast.  
I tunnan ligger soppåsar i allsköns färger.  

Om det fanns ett VM i avfallshantering skulle 
vi i Eskilstuna hamnat på pallen redan då, 

förklarar han med stolthet för barnen.

*Ett kreativt sätt att återvinna genom att göra 
om och återbruka alla typer av saker för nya 
användningsområden.



På Lilla Nyby Återvinningscentral i Eskilstuna kan både 
privatpersoner, fastighetsägare och verksamheter lämna 
allt från gamla möbler till rivningsmaterial, trädgårdsav-
fall, metallskrot, wellpapp och farligt avfall. Hit kommer 
också sopbilen med Eskilstunabornas färgsorterade 
hushållsavfall; matrester, papper, plast, tidningar, metall 
och, sedan november 2017, en rosa påse för texilier som 
sedan passerar Europas mest avancerade sorteringsma-
skin.

Under 2017 samlade Eskilstuna- och Strängnäsborna 
tillsammans in ca 8 000 ton matavfall, vilket genere-
rade lika mycket biogas som 1 408 m³ bensin, som i sin 
tur motsvarar en besparing på 4 139 ton koldioxid, CO2. 
Dessutom samlades det in enorma mängder plast, pap-
per och metall utöver 2 291 ton tidningar.

Antal insamlade påsar för färgsortering under 2017 i  
Eskilstuna kommun 

3 940 348

Metall kan återvinnas hur många gånger som helst. 
Genom att exempelvis återvinna aluminium sparar vi 
hela 95 % av den energi som krävs för att tillverka ny. 
När det gäller återvinning av pappersförpackningar och 
kartong så sparar vi många träd. Ett ton returpapper 
motsvarar ca 14 träd. Papper kan återvinnas ungefär sju 
gånger innan fibrerna är utslitna. Och genom att åter-
vinna plast sparar vi olja. Ett ton plastförpackningar är 
lika mycket som 1 050 liter eldningsolja.

Färgsortering

Europas mest avancerade avfallssortering 
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 46 % Brännbart

 30 % Mat 

 9 % Tidningar

 7 % Plastförp.

 6 % Pappersförp.

 2 % Metall

Brännbart

Mat

Fördelning av insamlade påsar 2017 i Eskilstuna kommun.
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På ReTuna Återbruksgalleria shoppar besökarna hållbart 
tack vare att gamla saker tas till vara och får nytt liv 
genom reparation och upcycling. Allt som säljs i galle-
rian är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart 
producerat.

Klimatsmart kretslopp
Genom att förbrukade saker lämnas in för återbruk får 
sakerna ett fortsatt ekonomiskt värde och bidrar till ett 
utökat klimatsmart kretslopp. Det leder bland annat till 
en mer skonsam konsumtion, tack vare minskat uttag 
av nya råvaror, mindre energiåtgång och därmed också 
reducerade utsläpp av koldioxid.

Unikt och spännande
En shoppingrunda på ReTuna är inte bara klimatsmart. 
Den blir gärna också spännande, eftersom utbudet i 
 butikerna till stor del styrs av vad som lämnas in. Det 
innebär att sortimentet alltid varierar och att det är 
 enkelt att hitta unika saker. Bland annat finns butiker 
med sortiment inom byggmaterial, cyklar, fritid, träd-
gård, möbler, elektronik, belysning, kläder och lek saker. 
2017 besöktes ReTuna av 229 908 personer. Under 
2018 finns planer på att erbjuda besökarna fler tjänster, 
exempelvis frisersalong med enbart miljöanpassade 
produkter.

Folkbildning med fokus på hållbarhet
ReTuna är mer än en handelsplats. Uppdraget är även 
att vara en folkbildare. Här anordnas events, workshops, 
föreläsningar, temadagar – allt med fokus på hållbarhet. 
Eskilstuna Folkhögskola bedriver sin utbildning ”Recycle 
Design – Återbruk” i lokalerna. Här finns även konfe-
renslokaler där gäster kan ha klimatsmarta möten. Och 
på Café Returama erbjuds besökarna ekologisk lunch 
och fika.

Förutom att erbjuda hållbar shopping och vara en folk-
bildare i miljöfrågor, har ReTuna Återbruksgalleria gene-
rerat över 50 nya arbetstillfällen sedan starten, inklusive 
vår egen personal på Återvinningscentralen. Inte minst 
för människor som länge befunnit sig utanför arbets-
marknaden.

ReTuna har också satt Eskilstuna på världskartan och 
inspirerat andra länder att följa efter.

Omsättning MSEK

2017 2016

10 192 8 100

Eskilstuna år 2060. 
Museiguiden stannar framför en modell av ReTuna Återbruksgalleria, 
som den såg ut när den invigdes i augusti 2015. Vår stad var 
först i världen med detta, säger guiden stolt. Gallerian 
blev snabbt en internationell nyhet och besöks 
flitigt av turister, journalister och dokumentär-
filmare från jordens alla hörn.

 

ReTuna

Här blir det gamla nytt
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Eskilstuna år 2060. 
Museiguiden visar en filmsnutt 
där en skolklass besöker Ekeby 

Reningsverk. Barnen skrattar så 
det ekar mellan muséets väggar när 

flickan i filmen pekar med en skylt som 
det står BAJS på. När filmen är slut så 

berättar guiden om Eco Friends och hur 
man redan 2015 gav barn och ungdomar den 
viktiga insikten att de faktiskt kan vara med 

och påverka sin egen framtid.

Eco Friends

Viktigt att ge barnen framtidstro 
Utbildningsprogrammet Eco Friends fick Eskilstuna 
 kommuns interna miljöpris, hedersomnämnandet, 2017. 
Eco Friends vänder sig till årskurs 2, 4 och 6 med olika 
teman inom hållbar utveckling. Utbildningen utgår från 
människan i hemmet och de dagliga aktiviteter vi utför 
där. På Parken Zoo och på EEMs anläggningar får barnen 
lära sig på ett praktiskt och visuellt sätt om de resurser 
vi använder. Varifrån kommer vattnet och vart tar det 
vägen när vi spolar ner det? Vart tar soporna vägen? Var 
kommer elen och värmen ifrån och hur påverkar våra 
levnadsvanor klimatet och naturen omkring oss?

Målet är att kunskapen på detta sätt även ska nå hjärtat 
och förstärka de värderingar som leder till de beteende-
förändringar hos våra samhällsmedborgare som är 
nöd vändiga för att uppnå en hållbar utveckling. Vi vill ge 
kommunens barn och ungdomar en positiv framtidstro 
och vetskapen om att de är med och påverkar den.

Läs mer på ecofriends.se

Antal besökare under 2017  
— 77 % av alla elever i Eskilstuna  
kommun i åk 2, 4 och 6 3 024
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New York år 2015. Världens ledare skriver under  
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveck-
ling. Ett historiskt avtal som kommer att påverka framti-
den för alla.

Agenda 2030 består av 17 globala mål och 169 delmål för 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. 
Det betyder att vi alla förbundit oss till att uppnå fyra 
avgörande saker till 2030: 

• Att avskaffa extrem fattigdom.

• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

• Att främja fred och rättvisa.

• Att lösa klimatkrisen.

Globala hållbarhetsmål

Läs gärna mer om Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen på globalamalen.se

Om vi gemensamt tar det ansvar som vi 
förbundit oss till i Agenda 2030 är det fullt 
möjligt att förändra världen för alltid.  
I alla länder. För alla människor. 

Det första steget är att alla ska känna till de 
17 globala målen. Gör du det?
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Eskilstuna Kommun har som 
mål att vara ”Sveriges 
mest jämställda kommun”. 
Mäns våld mot kvinnor är 
den yttersta formen av 
ojämställdhet, därför har 
vi under 2017 drivit projekt 
Kvinnofrid tillsammans 
med kommunen. Alla med-
arbetare har genomgått 
en särskild utbildning som 
handlade om att förebygga och minska våldet mot kvin-
nor i samhället. Grunden är ett aktivt jämställdhetsar-
bete med målet att kvinnor och män, flickor och pojkar, 
ska kunna leva sina liv i trygghet. 

EEM har idag fem vattenverk 
i drift. Vi tar också hand 
om avloppsvattnet i Ekeby 
Reningsverk samt i våra 
fyra yttre reningsverk. Vi 
underhåller, reparerar och 
bygger ut våra lednings-
nät kontinuerligt för att 
tillhandahålla rent vatten 
av hög kvalitet till våra 
kunder i Eskilstunaregio-
nen. En mycket viktig del av vårt arbete är att informera 
allmänheten om vad som är okej och inte okej att spola 
ner. Under 2017 har vi genomfört flera kampanjer, bl. a 
om att spola rätt, undvika fett i avloppet och att tvätta 
bilen på rätt sätt.

Vi arbetar strategiskt med vår bränslemix, för att så långt  
som möjligt undvika fossila bränslen. Idag är vår pro-
duktion av värme nästintill fossilfri. Tillsammans med 
 Klararenewable AB är vi involverade i Sveriges största 
solcellspark vid logistikparken i Kjula utanför Eskilstuna. Vi 
kan därmed erbjuda våra kunder lokalproducerad sol-el, 
ca 250 MWh. Dessutom främjar vi marknaden för solceller 
genom vårt samarbete med EcoKraft. 

Istället för att följa utveck-
lingen av det hållbara sam-
hället, vill vi leda den. Ett 
exempel på detta är flera 
utvecklingsprojekt som vi 
under 2017 har drivit på 
våra reningsverk i Eskils-
tuna. Projekten syftar till 
att på ett innovativt och 
mer energieffektivt sätt 
rena inkommande vat-
ten. Ett annat exempel är 
ReTuna, världens första 
återbruksgalleria som vi 
startade 2015.

Sedan 2017 erbjuder vi sju 
olika påsar där sortering av 
matavfall, plast-, pappers- 
och metallförpackningar, 
tidningar samt textilier kan 
ske för villaägare och för 
de som bor i bostadsrätter. 

Vi har under 2017 ingått samarbete med Clever för 
uppbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar och kommer 
under våren 2018 att påbörja byggnationen. I det första 
steget med ett 20-tal laddstolpar där vi beviljats ekono-
miskt stöd från Klimatklivet.

Vi på EEM har inom ramen för vår kärnverksamhet valt 
att fokusera på sex av FN:s globala hållbarhetsmål.

Läs gärna mer om Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen på globalamalen.se
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Väsentlighetsanalysen  
- grunden till vårt hållbarhetsåtagande
Väsentlighetsanalysen ligger till grund för vilka områden inom hållbarhet vi ska 
fokusera på. För att säkerställa att vi vet vilka områden inom hållbarhet vi ska 
prioritera och vilka frågor som är viktigast för våra intressenter, genomförde vi 2017 
intervjuer och en workshop tillsammans med representanter från våra affärsområden. 

Interna och externa intressenter
Vi började med att identifiera de viktigaste interna och 
externa intressenterna. Se figur.

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor
När vi identifierade våra viktigaste hållbarhetsfrågor 
 utgick vi från FN:s mål för hållbar utveckling, intressen-
ternas förväntningar samt vilken betydelse och påver-
kan vår verksamhet har på samhället i stort. Hänsyn 
togs även till de omvärldsanalyser som görs för respek-
tive affärsområde, aktuell och kommande lagstiftning,  
genomförda riskbedömningar samt interna styrdoku-
ment såsom processer och rutiner. I tabellen på sidan 
28-29 kan du läsa mer om våra hållbarhetsfrågor och 
vad de betyder för oss.

Vår intressentanalys 
Nästa steg var att göra en övergripande intressent-
analys. För att ta del av våra intressenters tankar och 
frågor kring ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 
för vi en nära och kontinuerlig dialog med dem. Detta 
ger oss en bättre förståelse för vad som är viktigt för 
dem samtidigt som det underlättar för oss att bidra till 
en hållbar samhällsutveckling. 

På sidan 30-31 kan du se vår intressentanalys, där vi 
beskriver vilka hållbarhetsfrågor intressenterna tycker 
är viktigast och exempel på hur vi kommunicerar och 
samarbetar kring dessa.

Medarbetare  
och fackliga org.

Ägare och politiker

Myndigheter

Samhället 
och media

Nätverk, 
medlemsskap 
och övriga 
samarbeten

Leverantörer och  
entreprenörer

Privat- och 
företagskunder

Interna och externa intressenter

Systerbolag och andra 
kommunala bolag
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Vårt hållbarhetsåtagande
Nästa steg var att väga samman resultatet av intressent-
analysen med vilken betydelse och direkt påverkan de 
olika hållbarhetsfrågorna har på vår verksamhet. Meto-
den för vår väsentlighetsanalys grundar sig därmed på 
två olika perspektiv; vilken betydelse en specifik håll-
barhetsfråga har för våra intressenter samt vilken direkt 
påverkan och betydelse frågan har för oss. De frågor 
som har en mycket hög betydelse för våra intressenter 
och oss, är de frågor som är i fokus för vårt åtagande 
inom hållbarhetsområdet. 

Resultat
Utifrån diskussionerna och övningarna vid workshopen 
kom vi fram till följande resultat, se figur. 

Samtliga hållbarhetsfrågor som finns i rutan för 
 ”Fokusera” stämmer väl överens med handlingsplanerna 
för våra fyra prioriterade mål; Hållbar utveckling, Nöjda 
kunder, Nöjda medarbetare samt Långsiktig avkastning. 
De utgör därmed grunden för vårt hållbarhetsåtagande 
och är förankrade samt beslutade i koncernledningen. 
Detta innebär att det finns mål, aktiviteter och/eller 
nyckeltal kopplade till hållbarhetsfrågorna som regel-
bundet följs upp och utvärderas.

Uppfylla
• Material- och resursanvändning 

• Attraktiv arbetsgivare 

• Tillgänglighet och tillförlitlighet 

Administrera
• Lagar och andra bestämmelser

• Samhällsengagemang

Fokusera
• Affärsetik och hållbar upphandling

• Kundupplevelse

• Främja giftfri miljö

• Arbete för ökad mångfald och jämställdhet

• Ekonomi i balans

• Klimatpåverkan

• Säkra, trygga och välmående medarbetare

Bevaka
• Innovation, forskning, utveckling

• Påverkan biologisk mångfald

Betydelse för EEM och möjlighet att påverkaHÖG

MYCKET  
HÖG

MYCKET HÖG
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Resultat av väsentlighetsanalysen
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Miljö
1 Material- och resurs-

användning
Vi arbetar resurseffektivt och med medvetna materialval, även när vi väljer kemi-
kalier. Vi genomför energieffektiviseringar samt sorterar och prioriterar återbruk av 
avfall. Matavfallet rötas till biogas och används som bränsle i många av våra fordon. 

2 Klimatpåverkan Vi arbetar strategiskt med vår bränslemix för produktion av värme, som idag är 
nästintill fossilfri. Vi använder förnyelsebara bränslen i största möjligaste mån till 
våra fordon. 

3 Främja giftfri miljö Vi arbetar aktivt med vårt uppströmsarbete och de kemikalieval vi gör. Vi expande-
rar det kommunala VA-nätet och bygger på så sätt bort enskilda avlopp. Det renade 
 avloppsvattnet passerar på vägen till Mälaren vår våtmark som ytterligare renar vatt-
net. Genom att erbjuda kunderna ett väl utvecklat system för avfallshantering , till 
exempel vår färgsortering, möjliggör vi att avfallet tas omhand på bästa möjliga sätt.

4 Påverkan biologisk 
mångfald

Våra våtmarker och dagvattendammar bidrar till ett rikt växt-och djurliv. 

Medarbetare
5 Attraktiv arbetsgivare För oss innebär en attraktiv arbetsgivare bland annat ett gott ledarskap, goda möj-

ligheter till kompetensutveckling, ett stort engagemang samt ett gott arbetsklimat. 
Vi genomför medarbetarundersökningar två gånger per år, för att få veta vad vi kan 
förbättra. 

6 Säkra, trygga och väl-
mående medarbetare

En god arbetsmiljö präglas av en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö där med-
arbetarna är trygga och mår bra. Vi har nolltolerans mot arbetsrelaterade olyckor och 
ohälsa.

7 Arbete för ökad jäm-
ställdhet och mångfald

Vår långsiktiga strävan är att vi ska uppfattas som representativa för kommunernas 
invånare, med god jämställdhet utifrån kön och mångfald bland våra medarbetare. 
Hos oss ska alla behandlas lika oavsett sexuell läggning, religion eller etnisk här-
komst. Vi har nolltolerans mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. 

Hållbarhetsfrågor
Här beskrivs de hållbarhetsfrågor som är viktiga för oss och våra intressenter.  
Vi talar också om vad de betyder för oss.

Eskilstuna år 2060. 
Jag är törstig, säger ett av barnen. Vad bra, utbrister museiguiden. Här finns friskt 
vatten av hög kvalitet och så har det varit i Eskilstunaregionen så långt 
jag kan minnas. 2017 fanns det fem vattenverk som försörjde 
regionen med vatten och redan på den tiden hade 
EEM ett eget laboratorium för att säkerställa 
vattenkvaliteten på allt från ytvatten 
till dricksvatten.
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Samhälle
8 Samhällsengagemang Vi bidrar till att stärka näringslivet, öka miljömedvetandet hos barn och ungdomar, 

miljödiplomera företag och event, sponsring och arbetsmarknadsstöd genom sam-
verkan med nätverk, företag, organisationer och skolor.

9 Lagar och andra  
bestämmelser

Vi följer de förändringar som sker i lagar, förordningar och andra bestämmelser. Vi 
har nödvändiga tillstånd för att driva verksamheten och följer löpande upp efterlev-
naden i vår egenkontroll och vid revisioner.

Produktansvar och tjänsteutbud
10 Tillgänglighet och till-

förlitlighet i leveranser
Vi ska leverera tjänster och produkter som är säkra, tillförlitliga, prisvärda och av hög 
kvalité. Fokus ligger på förebyggande insatser för att minimera avbrott och avbrotts-
tid. Driftsstopp, avbrott och störningar ska snabbt lokaliseras, kommuniceras och 
åtgärdas för att minimera påverkan hos kund samt för miljö och hälsa. 

11 Affärsetik och hållbar 
upphandling

Pålitlighet och trovärdighet är grunden i vårt ansvar för samhällsviktiga funktioner. 
Vårt arbete grundar sig på policies, kärnvärden och den nya uppförandekoden för 
leverantörer. Detta innefattar bl. a arbete mot mutor och korruption, sund konkur-
rens, sociala aspekter (jämställdhet, diskriminering, facklig medverkan, arbetstider 
och löner) samt hänsyn till miljön.

12 Kundupplevelse Genom god service, effektiv ärende- och klagomålshantering och ett bra bemötande 
mot kund bygger vi en god kundupplevelse. Kunden ska uppleva att vi har ett rele-
vant utbud av produkter som är attraktiva och prisvärda.

Ekonomi
13 Innovation, forskning  

och utveckling
Det är en föränderlig och spännande värld full av möjligheter, med trender såsom 
digitalisering, urbanisering och globalisering. Vi strävar efter en process- och teknik-
utveckling som gör att vi ligger steget före för att skapa god konkurrenskraft och för 
att kunna bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi samarbetar med många aktö-
rer inom forskning och utveckling.

14 Ekonomi i balans Genom sunda och välplanerade investeringar och ekonomi i balans främjas kommu-
nens ekonomiska tillväxt och utveckling. Investeringar handlar om såväl underhåll av 
befintlig infrastruktur som anläggningar och ledningar (vatten och avlopp, el, värme 
och fiber) som investering i ny teknik t.ex. laddstolpar. 
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• Klimatpåverkan

• Arbete för ökad jäm-
ställdhet och mångfald
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• Attraktiv arbetsgivare

• Klimatpåverkan

• Attraktiv arbetsgivare

• Säkra, trygga och 
välmående medarbetare

• Arbete för ökad jäm-
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• Innovation, forskning och 
utveckling

• Främja giftfri miljö

• Material- och resurs-
användning

• Klimatpåverkan

• Främja giftfri miljö

• Lagar och andra bestäm-
melser

• Affärsetik och hållbar 
upphandling

• Kundupplevelse

• Ekonomi i balans 

• Tillgänglighet och till-
förlitlighet i leveranser

• Klimatpåverkan

• Främja giftfri vardag

• Samhällsengagemang
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• Ägardialog

• Rapportering till bolags-
styrelser och kommun-
styrelse

• Styrkort

• Ägardirektiv

• Chefsmöten 350-gruppen 

• Vår vision, policies och 
mål 

• Intranätet

• Samverkan med facket 

• Kompetensutveckling

• Riskbedömningar

• Rapportering av tillbud, 
olyckor etc.

• Medarbetarundersökning, 
Tempmätning

• Vår kundtidning: Hos oss

• Externa webben, sociala 
medier

• Vår almanacka 

• Avbrottsinfo: sms, 
hemsida

• Samråd

• Tidningar

• Kundträffar, kundbesök, 
event

• Felanmälan, kundservice

• Pressansvariga

• Pressmeddelanden, 
pressträffar

• Tidningar, externa  
webben, sociala medier

• Kundträffar, kundbesök, 
events

• Upphandlingar

• AMA – resursenhet för 
Aktivitet, Motivation och 
Arbete

• Lagen om offentlig upp-
handling 

• Upphandlingsverktyget 
TendSign 

• Samordning upphandlingar 
med kommun och syster-
bolag

• Livsmedelsverket

• Arbetsmiljöverket

• Länsstyrelsen

• Kommunens miljökontor

• Miljörapporter

• Miljötillstånd

• Revision/besiktning/till-
synsbesök

• Samordnad planering

• Ägardialoger

• VD-möten

• Avfall Sverige

• Svenskt vatten

• Energiföretagen Sverige

• Svenska Kraftnät

• Energiforsk

• Sinfra/FVU

• Kommunala Företagens 
Samorganisation, KFS

• Näringslivsträffar, mässor

• Sponsring

• Miljödiplomering

• Samarbete med högskolor 
och universitet

• Eco Friends

• AMA – resursenhet för Akti-
vitet, Motivation och Arbete

• VA-kluster Mälardalen

Krav och förväntningar från våra intressenter
Vår verksamhet berör flera olika intressenter i Eskilstuna-området och i övriga landet. 
För att ta del av deras tankar och frågor kring ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet förs en nära och kontinuerlig dialog. Tabellen beskriver intressenternas 
viktigaste hållbarhetsfrågor samt ger exempel på hur vi kommunicerar och samarbetar 
kring dessa frågor.
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Eskilstuna år 2060. 
Bläää vad är det där, utbrister ett av barnen och pekar på en låda med nykläckta 

larver. Det där är ett projekt i samarbete med Sveriges  Lantbruksuniversitet, 
som började som en pilot på avfallsanläggningen Lilla Nyby 2017, 
 förklarar museiguiden. Det mesta av Eskilstunabornas matavfall 

 omvandlades redan på den tiden till biogas. Men som ett 
komplement började man använda en del av  matavfallet 

till att mata snabbväxande larver, som sedan 
 användes som fodertillskott i djurmat.
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Risker och riskhantering
Vår riskhantering syftar till att minimera risker för miljö, människors säkerhet och hälsa 
och risker för skada eller avbrott inom en verksamhet.

Strategiska risker
Händelser i vår omvärld kan påverka verksamheten posi-
tivt och ge möjlighet att skapa ökat värde, eller negativt 
genom risker som kan ha en negativ inverkan på vår 
verksamhet och vårt resultat. Exempel på sådana risker 
är förändringar i konjunktur, konkurrens, konsument-
trender, lagar och skatter, råvarupriser etcetera. Viktiga 
trender för vår bransch är digitalisering, ny teknik och 
förändrat klimat. Strategiska risker fångar vi upp i vårt 
dagliga arbete genom vår omvärldsbevakning, i SWOT-
analyser (analys av styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot) och genom att föra en dialog med våra intressenter, 
delta i branschorganisationer, nätverk och samarbets-
forum, följa nyhetsflöden och sociala medier etcetera.

Operativa anläggnings- och verksamhetsrisker
Genom att hantera risker på ett systematiskt sätt kan 
dessa händelser förhindras eller skadan minimeras. Vi 
gör detta genom att identifiera riskerna, bedöma hur 
allvarliga de är och sedan ta fram förslag på åtgärder 
som förebygger eller minskar risken. Detta beskrivs i en 
process för hur vi på ett systematiskt sätt hanterar våra 
risker.

Behovet av att göra riskanalyser kan uppstå av olika 
anledningar. Våra myndigheter ställer krav på att vi ska 
ha kunskap och kontroll på våra risker inom verksamhe-
ten. Dessa krav hittas bland annat i miljölagstiftningen, 
arbetsmiljölagstiftningen samt lagstiftningen som rör 
hantering av kemikalier, brandfarliga och explosiva varor. 
Vi genomför riskbedömningar vid alla våra anläggningar 
för att minimera risken för olyckor. Om det trots allt 
sker en olycka eller ett tillbud ska den händelsen ligga 
till grund för att se över riskerna och behovet av åtgär-
der. En riskanalys ska också göras när vi planerar att 
göra förändringar som kan ha negativ påverkan på liv 
och hälsa, yttre miljön, egendom eller leverans av våra 
tjänster. Det kan exempelvis handla om en större om-
organisation eller när vi planerar att införa nya avfalls-
sorteringssystem. 

Identifiera risk

Dokumentera

Reducera risk

Följa upp

Hanterad risk

Förbereda

Behov av  
riskhantering

Värdera risk

Kommunicera
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Process för systematisk riskhantering
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Övergripande riskanalys och internkontrollplan för att minska risker
Vi har en internkontrollplan för att kunna arbeta före-
byggande och strukturerat med att identifiera och 
hantera bolagets övergripande risker. Syftet är att 
minska sannolikheten för och konsekvenserna av allvar-
liga händelser. Det kan vara såväl strategiska risker som 
operativa anläggnings- och verksamhetsrisker.

Internkontrollplanen presenteras och beslutas av res-
pektive styrelse i slutet av året.

Detta arbete har resulterat i att vi har kunnat identifiera 
de mest väsentliga riskerna för EEM:

• Arbetsskaderisker i samband med elarbeten.

• Bemanningsrisker vid för hög arbetsbelastning kan 
leda till lägre kundtillfredsställelse.

• Avbrott i verksamheten pga otillgängliga IT-system.

• Finansiella risker med stadsnätsaffärens lönsamhet.

• Längre elavbrott pga onormalt väder, kraftig storm 
eller mycket kraftig nederbörd.

• Längre avbrott i vattenleveranser.

Handlingsplaner med åtgärder finns kopplade till dessa 
risker och följs upp kontinuerligt under året.

Våra policies för säkerhet och brandskydd är viktiga 
styrmedel för vår konkurrenskraft och trovärdighet, där 
vi genom riskhantering förebygger och begränsar skador 
på företagets tillgångar och leveransförmåga.I samband 
med risk- och sårbarhetsanalyser eller säkerhetsanaly-
ser följer vi upp hur väl dessa policies är implementerade 
i verksamheten. Resultatet rapporteras till koncern-
ledningen samt styrelser, som beslutar om eventuella 
förändringar.

SEPTEMBER-OKTOBER 
Målnedbrytning, styrkort  
och utvecklingsplaner

AUGUSTI–SEPTEMBER  
Verksamhetsplaner, budget  
(investering/taxor/priser)

MAJ–JUNI  
Affärsplaner EEM/SEVAB/ESEM

MARS–APRIL  
Strategisk inriktning 
(Omvärld, marknad, 
finansiering)

JANUARI–MARS  
Årsredovisning,  
statistik och rapporter

NOVEMBER-JANUARI 
Utvecklingssamtal, 
lönegrundande samtal

Uppföljning av 
styrkort/Intern 
Kontrollplan

Lönerevision

Tempmätning

Riskanalys/SWOT

Ägardirektiv

Riskinventering:  
Internkontrollplaner AO

Aktivitetsplaner

Tempmätning

Extern certifieringsrevision

Intern kontrollplan: Styrelse beslut

Strategidagar styrelse

Utvecklingssamtal

JANUARI

FEBRUARI

M
A
R
S
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P
R
IL

M

AJ

JUNIJULI

AU
GU

ST
I

SE
PT

E
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ER
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TO
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EMBER

Individ,
Operativt

Bolag, Strategiskt

Affärsområde, Taktis

kt
Årshjul med handlingsplaner och åtgärder under året.
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Krisorganisationen aktiverades två gånger 2017
Med samhällsviktiga funktioner följer ett stort ansvar dygnet runt, för att säkra 
drift och hantera eventuella störningar snabbt. Som ett led i detta har vi jobbat 
systematiskt med att förbättra vår krishanteringsförmåga de senaste två åren. Vi 
har infört en gemensam krisstabsmetodik i samverkan med kommunen, utbildat 
alla berörda, genomfört övningar och utvecklat verktyg och metoder. Under 2017 
inträffade två händelser som satte krisorganisationen på prov. I augusti inträffade en 
större brand på återvinningscentralen Lilla Nyby och i oktober tvingades vi hantera en 
störning gällande leverans av dricksvatten i Eskilstuna.

Brand på Lilla Nyby
Den 3 augusti larmade vi räddningstjänsten på grund 
av en ”liten rökutveckling” i fraktionen för krossat 
verksamhetsavfall. Branden spred sig snabbt till andra 
fraktioner och till delar av skogen som omgärdar Lilla 
Nyby. Krisgruppen sammankallades inom en timme sam-
tidigt som information gick ut till allmänheten via hem-
sida och Facebook. Det konstaterades snabbt att inget 
farligt  avfall antänts, varför Räddningstjänsten inte gick 
ut med varning om farlig rök. Det omfattande släck-
ningsarbetet engagerade många från ESEM och från 
Räddnings tjänsten och först vid midnatt den 5 augusti 
lämnade Räddningstjänsten platsen, efter att bedömt 
att branden inte skulle sprida sig.

ESEMs personal fortsatte med släckningsarbetet tom 
tisdagen den 8 augusti, då branden var släckt. Dagen 
efter öppnade Lilla Nyby igen. Utredningen visade att 
självantändning är den troliga orsaken. Sannolikt genom 
att det finns något glas eller annat föremål som kan 
orsaka en självantändning. 

Åtgärder
• Förbättra rutiner för hur krossning ska utföras. 

• Bygga murar som avskärmar mellan de olika material-
slagen för att förhindra en liknande händelse.

• Bygga sprinklersystem för att underlätta släckarbete 
i framtiden samt för att kunna användas till att blöta 
ner flishögarna under varma förhållanden.
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Kontaminerat dricksvatten
Den 4 oktober drabbades Eskilstuna av en störning 
gällande leverans av dricksvatten. Vid ordinarie provtag-
ning den 2 oktober, med provsvar den 4 oktober, fann 
vi påverkan av koliforma bakterier (jordbakterier) på 
ledningsnätet för dricksvatten.

Det var tre platser i Eskilstunas ytterområden som visa-
de på otjänligt vatten. Laboratoriets kvalitetsan svarige 
tog omedelbart kontakt med affärsområdeschefen 
för VA, som kontaktade VD för ESEM. Beslut fattades 
snabbt att gå upp i stabsläge och en krisledare utsågs, 
som kallade in övriga roller till ett första stabsmöte.

Krisstaben informerade omgående kommunens och 
landstingets Tjänsteman i beredskap (TIB) samt bl.a. 
smittskyddsläkare och länsveterinär. För att nå ut 
med information till invånarna så snabbt som möjligt 
 användes 53 000 SMS, eem.se, pressmeddelande samt 
Facebook.

En möjlig orsak till förekomsten av koliforma  bakterier 
kan vara den stora vattenläckan på Carlavägen i 
 september. Det är dock svårt att definitivt fastslå orsak 
till varför läckan uppstått. Det kan vara allt från mark-
rörelse till materialutmattning.

Efter ett intensivt arbete med att återställa kvaliteten 
på dricksvattnet upphävdes kokningsrekommendatio-
nen den 19 oktober. En stor fördel är möjligheten till 
snabba analysresultat då vi själva har ett ackrediterat 
labora torium. Inga onormala händelser eller sjukdomsfall 
 rapporterades till landstingets TIB, smittskyddsläkare 
 eller Folkhälsomyndigheten under störningens 15 dagar.

Åtgärder
• Avhjälpande åtgärder med syfte att återställa dricks-

vattenkvalitet t.ex. spolning, stödklorering samt 
omfattande provtagning och analys.

• Återkoppling gällande händelsen i samverkan med 
Eskilstuna kommuns kommunledningskontor,  
Västerås stad samt Mälarenergi.

• Tydliggöra samverkan och kommunikation med till-
synsmyndighet.

• Tydliggöra samverkan och kommunikation med andra 
kommuner som berörs av händelsen.

• Simulering av möjliga scenarion/händelseförlopp.
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Ekeby våtmark

Den naturliga reningsprocessen
Tre km från Eskilstuna centrum, granne med Ekeby Reningsverk, ligger Sveriges  största 
anlagda våtmark, en stillsam plats med åtta dammar, två fågeltorn och över 200 
fågel arter. Samtidigt är våtmarken viktig för miljön, eftersom den erbjuder en naturlig 
 reningsprocess av vattnet.

Våtmarksanläggningen är i drift året om och tar hand 
om näringsämnen i avloppsvattnet som annars skulle 
kunna förorsaka algblomning och syrebrist i Mälaren.

När avloppsvattnet når våtmarken är det till stor del 
 renat från fosfor, partiklar och syrekrävande ämnen, 
men innehåller fortfarande mycket kväve. Det renade 
vattnet fördelas via inloppsrör till fem parallella dammar. 
Vattnet samlas upp i en fördelningskanal och leds vidare 
till ytterligare tre parallella dammar. Från dessa samlas 
vatten i en utloppskanal och släpps ut i Eskilstunaån 
efter cirka en vecka i dammarna.

De naturliga processerna gör att vattnets flöde bromsas 
upp och omvandlar det gödande kvävet i vattnet i olika 
steg till vanligt ofarligt luftkväve.

Vid utloppet till Eskilstunaån finns ett provtagningshus 
där flödesmätning och kvalitetsprover genomförs konti-
nuerligt.

Våtmarken minskar  
utsläppen av kväve med ca 75 ton/år

Eskilstuna år 2060. 
Guiden visar barnen en bild av en havsörn och berättar om miljönyttan 
med den konstgjorda våtmarken vid Ekeby reningsverk. Dessutom 
bjuder den på en mångfald av växter och djur, som lockat natur-
fantaster från när och fjärran, berättar han stolt för barnen.

Eleverna säger hejdå till guiden. Ett av barnen vänder 
sig om och utbrister: Vad bra att man redan 2017 
tog det här med hållbarhet på allvar. Undrar hur 
det sett ut annars?
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Hållbarhetsfrågor att fokusera på 2018 och framåt
Utifrån väsentlighetsanalysen fortsätter vi att fokusera på och utveckla våra  
prioriterade hållbarhetsfrågor.  

Affärsetik och hållbar upphandling
För att förtjäna förtroende som organisation är ett 
korrekt agerande viktigt i linje med en uppförandekod i 
såväl interna som externa relationer. Under 2018 kom-
mer vi därför att arbeta med att implementera vår 
koncerngemensamma uppförandekod, som är baserad 
på våra kärnvärden, med fokus på samhällsansvar och 
samhällsnytta och med affärsmässighet i grunden.

Kundupplevelse
Under 2018 kommer vi fortsätta att utveckla våra kun-
derbjudanden och inte minst inom billaddning och sol-
energi, som är viktiga satsningar för oss. Kundmätningar 
är ett viktigt verktyg för att identifiera förbättringar i 
dialogen med våra kunder. Under 2018 kommer vi att 
fokusera på att förbättra återkopplingen mot kunderna, 
vid alla typer av ärenden.

Främja en giftfri miljö
Under 2018 kommer vi fortsätta att arbeta strategiskt 
med det förebyggande arbetet, som innebär att för-
hindra att farliga ämnen hamnar i vårt vatten, det s k 
uppströmsarbetet.

Arbete för ökad mångfald och jämställdhet
Vi strävar efter att spegla mångfalden hos våra kunder 
och samhället i stort. Vi har från och med 2018 avsatt en 
resurs som ska arbeta med utvecklingsfrågor inom HR. 
Resursen kommer bland annat att lägga ett stort fokus 
på att arbeta fram en strategi för att nå våra mål inom 
jämställdhet och mångfald. 

Ekonomi i balans
En god och ansvarsfull ekonomi är en förutsättning för 
vi ska ha möjlighet att satsa på hållbara lösningar som 
bidrar till samhällsutvecklingen. Vi investerar löpande 
och långsiktigt i kommunens infrastruktur och anlägg-
ningar, för att bidra till ett hållbart samhälle och en hög 
driftsäkerhet. Under 2018 ser vi framförallt investeringar 
inom Vatten & Avlopp och Elnät. 

Klimatpåverkan
Under 2018 kommer vi fortsatt fokusera på att uppnå 
vår egen och Eskilstuna kommuns vision om att 2020 
endast använda förnybara bränslen för energiproduk-
tion. Under 2017 togs beslut om att under 2018 komp-
lettera vårt hållbarhetsarbete med ett klimatbokslut. 
Detta för att bättre kunna redovisa och förbättra vår 
totala klimatpåverkan sett till hela energisystemet, 
inklusive transporter. 

Säkra, trygga och välmående medarbetare
Under 2018 kommer vi ha fortsatt fokus på arbetet för 
nolltolerans mot arbetsrelaterade olyckor, ohälsa och 
 kränkande särbehandling.

Uppfylla

Administrera Bevaka

Fokusera
• Affärsetik och hållbar upphandling

• Kundupplevelse

• Främja giftfri miljö

• Arbete för ökad mångfald och jämställdhet

• Ekonomi i balans

• Klimatpåverkan

• Säkra, trygga och välmående medarbetare
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Eskilstuna Energi & Miljö  
Adress: Kungsgatan 86, 631 86 Eskilstuna 

Telefon kundservice: 016-710 23 00  
E-post: kundservice@eem.se 

Vi finns även på Facebook
eem.se

Tillsammans gör vi  
Eskilstuna grönare. 


